
 

 

 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 22 de junho de 2020. 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, para a Oitava 

Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli, os seguintes Vereadores: 

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo Richit, Norberto 

da Silva Barancelli, Onira Orlando Zonin, Sergio Bernardi e Valdicir Bertoni. Havendo número 

legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente sessão dando as boas-vindas aos Vereadores e os que acompanhavam pelo facebook e 

pela Rádio Interativa Maxi. Dispensada a leitura da Ata da Sexta Reunião Ordinária, que já 

havia sido disponibilizada aos Vereadores, o Senhor Presidente pôs em discussão e posterior 

votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Seguindo foi realizada, pela Secretária da 

Mesa, Vereadora Daiane Barancelli, a leitura do Expediente do Dia, constando as seguintes 

matérias: - Indicação Nº. 023/2020 - Vereador Norberto da Silva Barancelli: INDICA a 

Exma. Senhora Prefeita para que através da Secretaria de Obras seja efetuado um estudo em 

caráter de urgência na geral do município, onde dá acesso à Linha Sganzela, o passador de 

madeira existente no local  se encontra em péssimas condições, tendo em vista, que pode  causar 

vários transtornos a referida Comunidade, sendo assim que seja efetuado a  colocação de mais 

8 (oito) tubos de concreto, no intuito de evitar acidentes  aos produtores rurais e a comunidade 

em geral que diariamente transitam pelo local. - Indicação Nº 024/2020 – Vereador Diego 

Antonio Pereira: INDICA a Exma. Senhora Prefeita para que através da Secretaria de 

Agricultura, realize um estudo e deixe um servidor designado para trabalhar durante a tarde, 

nas dependências da Prefeitura,  enquanto se esta período de turno único, pois as demandas são 

grandes para essa mesma Secretaria, assim facilitara o trabalho dos agricultores que precisarem 

dos serviços dos mesmos. - Indicação Nº 025/2020 – Vereador Norberto da Silva Barancelli: 

Reitera as Indicações já aprovadas nesta Casa indicando a Exma. Senhora Prefeita para que 

através da Secretaria de Obras seja efetuado o conserto do pontilhão localizado nas 

proximidades da Cascata Ceroni e que a tubulação existente no local seja reforçada com a 

colocação demais 5 (cinco) tubos, no intuito de evitar transtornos aos produtores rurais e a 

comunidade em geral que diariamente transitam pelo local. - Indicação N°. 026/2020 – 

Vereadora Daiane Barancelli: INDICA que o Executivo avalie a possibilidade de realizar o 

Tombamento da Igreja Evangélica de Confissão Luterana situada nas proximidades da Ponte 

do Rio Ligeiro tendo em vista que esta Igreja é um marco Histórico e Religioso deste Município 

onde atualmente se encontra abandonado e cada dia aumenta mais sua depreciação. - Indicação 



 

 

 

N°. 027/2020 – Vereadora Onira Orlando Zonin: INDICA o Executivo que avalie a 

possibilidade de realizar um estudo, considerando ainda, os inúmeros pedidos feitos pelos 

moradores desta rua, devido aos veículos que trafegam em alta velocidade, colocando em risco 

a integridade física dos pedestres, principalmente crianças, solicita à Secretaria competente para 

que proceda a instalação de um redutor de velocidade (tipo quebra-molas) na Linha Lajeado 

Rodrigues, interior deste município. - Projeto de Lei do Legislativo Nº 006/2020 – autoria 

da Vereadora Onira Zonin e Marcelo Junior Locatelli: Dispõe sobre a denominação oficial 

de vias públicas no Loteamento Vila Jardim I e II, neste município e dá outras providências. - 

Projeto de Lei do Legislativo Nº 007/2020 – autoria da Vereadora Onira Zonin: Dispõe 

sobre denominação de PRAÇA PÚBLICA LAURO MAR, o espaço onde está localizado o 

parque infantil na Rua General Daltro Filho, neste município. - Projeto de Lei do Legislativo 

Nº 008/2020 – autoria da Vereadora Onira Zonin: Denomina de PRAÇA PÚBLICA 

ALCIDE JOÃO RUFATO a praça sem denominação oficial situada na Rua Pinheiro Machado, 

neste município. Iniciando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu à deliberação a 

Indicação Nº. 023/2020, autoria do Vereador Norberto Barancelli. Manifestou-se o autor 

dizendo que esteve em visitando as propriedades do Senhor Vanecir Sganzerla e do Senhor 

Idílio Pansera, sendo que este informou que já havia entrado em contato com o responsável da 

Secretaria de Obras e até o momento não foi atendido. Disse ainda que o passador é antigo e 

não será mais utilizado pelo Senhor Idílio, por este motivo, o mesmo sugeriu a colocação de 

tubos para o escoamento da água. O Vereador solicitou aos responsáveis que atendessem o 

pedido com urgência, uma vez que a família Sganzerla são grandes produtores de leite, e se os 

agricultores que lutam diariamente não forem incentivados, eles acabarão desistindo de 

permanecer na agricultura. O Vereador Marcelo Richit concordou com a indicação do colega e 

pediu que os responsáveis, na medida do possível, realizem a substituição destes pontilhões de 

madeira que ainda existem no município. Entende que a colocação de tubos tem um custo 

elevado, mas a durabilidade será por mais tempo. Disse ainda que este pedido se encaixa na 

questão do apoio que tanto se fala, porque o nosso município é basicamente agrícola. A 

indicação foi aprovada por unanimidade. Em discussão a Indicação Nº. 024/2020 do Vereador 

Diego Antonio Pereira.  Pronunciou-se o autor afirmando que numa tarde que esteve na Câmara 

percebeu que três agricultores, portando blocos de produtor, se depararam com as portas da 

Prefeitura e da Secretaria de Agricultura fechadas. Falou que é um desrespeito com os 

agricultores e que a pandemia está fechando tudo, mas em muitos setores o turno único não é 

viável porque não existe aglomeração de pessoas e, por isso, devem retomar o turno normal de 

trabalho ou que seja disponibilizado um funcionário no período da tarde para melhor atender 



 

 

 

os agricultores. O Vereador Sergio Bernardi considerou excelente a colocação do colega, 

acrescentando que é inadmissível não ter alguém para o atendimento na Secretaria de 

Agricultura, não apenas no que se refere aos blocos, mas também porque a maioria dos 

agricultores vêm para a cidade no período da tarde. A seu ver, esta secretaria não poderia fazer 

turno único porque haverá uma redução de trabalho, principalmente no período do inverno. 

Mesma opinião manifestou o Vereador Norberto Barancelli, sugerindo que poderia haver um 

revezamento de funcionário, como são dois, um poderia trabalhar pela manhã e o outro a tarde, 

afirmando que muitos agricultores que moram distantes vêm para a cidade apenas uma vez na 

semana ou quando realmente necessitam. Disse ainda que é lamentável que muitos agricultores 

retornem para casa sem atendimento, mas que os Vereadores estão preocupados com a 

agricultura que é a atividade primordial no município. Da mesma forma o Vereador Marcelo 

Richit reforçou o pedido, dizendo que são atitudes simples e importantes, pois tendo um 

funcionário para atender no período da tarde facilitará muito para os agricultores. A Vereadora 

Onira Zonin concordou que é indispensável ter um profissional no período da tarde na 

Secretaria de Agricultura, no entanto, deixou claro que a referida pasta vem trabalhando durante 

a tarde, porque ninguém deixou de ser atendido, os serviços de silagem, distribuição de adubo 

e inseminação continuam sendo executados. Acredita que os responsáveis poderão conversar 

com Secretário para resolver esta situação que é pelo bem dos agricultores. A indicação foi à 

votação e aprovada por unanimidade. Em deliberação a Indicação Nº 025/2020, do Vereador 

Norberto da Silva Barancelli. Manifestou-se o autor dizendo que está acompanhando esta e 

outras estradas desde 2017 e tem como comprovar que os danos causados nesta tubulação 

ocorreram devido a uma enchente. Disse que nesta semana um morador desta localidade 

divulgou nas redes sociais algumas fotos e cobrou providências das autoridades do município, 

pois o local é um ponto turístico. Deixou registrado que hoje dará início a mais um protesto, 

como fez em 2018, apresentando em todas as sessões este pedido até que viabilizem a melhoria 

nesta travessia e que divulgará um vídeo mostrando o desamparo aos moradores que residem 

neste local. Lembrou que dias atrás foi comentado que a Prefeita passou por várias estradas e 

que estavam a mil maravilhas, porém, questionou se a Prefeita também havia passado por esta 

estrada para averiguar os fatos, afirmando que é preciso ter respeito com a população não só 

em época de eleição. O Vereador Marcelo Locatelli disse que concordava em partes com as 

colocações do Vereador Norberto, pois precisam trabalhar para conseguir melhorar este ponto, 

no qual existem problemas, assegurando que não medirá esforços e que algumas vezes já esteve 

conversando com o Secretário, o qual expôs os motivos da não realização deste trabalho, dentre 

eles, as obras que estão sendo executadas nas ruas da cidade, sendo que a base ficou a cargo da 



 

 

 

prefeitura. Disse ainda que a Secretaria de Obras tem trabalhado nas ruas e nas estradas desde 

o início do mandato, passaram-se quase quatro anos e praticamente cem por cento das estradas 

estão bem conservadas, dizendo que em alguns pontos existem problemas, mas devagar um por 

um está sendo executado.  A indicação foi à votação e aprovada por unanimidade. Em 

discussão, a Indicação Nº 026/2020 da Vereadora Daiane Barancelli. Em sua justificativa a 

autora declarou que toda vez que passam pela ponte do rio Ligeiro é inevitável não olhar para 

as palmeiras e a igreja que está abandonada. Disse que esteve conversando com seu amigo e 

ex-Vereador, Senhor Mário Weber, e o mesmo falou sobre a importância de realizar um 

trabalho que preserve diversos locais da nossa cidade e em pesquisa realizada pelo jurídico da 

Câmara sobre o tombamento de antiguidades e pontos turísticos, a questão levantada foi como 

os donos desta igreja aceitariam que a prefeitura fizesse algo por este local. A Vereadora relatou 

ainda que em conversa com os familiares do Senhor Ivo Patzlaff, Presidente da Igreja Luterana 

do município e também com algumas pessoas da Família Pegorini, que na época, doaram o 

terreno para a construção desta igreja, foi comentado como seria importante que este local se 

tornasse um ponto turístico em nosso município, uma vez que, as pessoas que se deslocam para 

as termas de Marcelino Ramos, futuramente poderão vir até o município de Machadinho e este 

local poderá ser um ponto de parada, desde que a igreja passe por uma restauração. Segundo a 

Vereadora, se a prefeitura investir será um grande marco, o local é muito bonito e certamente 

existe o interesse do município.  A Vereadora Onira Zonin apoiou a indicação da colega, 

dizendo que são estas edificações históricas, como as igrejas antigas, que precisam ser 

conservadas no município. Disse que também lutará para que esta igreja seja restaurada, se 

torne patrimônio público e uma área de turismo, tendo em vista que o local é muito bonito. Em 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Submeteu-se à deliberação do plenário, a 

Indicação Nº 027/2020 da Vereadora Onira Zonin. Manifestou-se a autora justificando que 

nesta Casa já haviam comentado sobre um redutor de velocidade neste local, mas passando pela 

Linha Raia na semana passada e conversando com uma família, observou várias crianças 

brincando na rua, sendo que o local é próximo a uma curva, com pouco visibilidade, o que se 

torna muito perigoso para as crianças, inclusive o morador sugeriu que o pedido fosse 

apresentado nesta Casa e que o quebra-molas fosse construído com a máxima urgência em 

frente à casa do Senhor Marcio. Assegurou que vai batalhar para que esta indicação não fique 

apenas no papel. O Vereador Valdicir Bertoni enfatizou que foi o autor deste comentário e que 

não apresentou a indicação em respeito ao Vereador Norberto que é morador desta comunidade. 

Disse ainda que entrou em contato com o responsável da secretaria de obras fazendo esta 

solicitação, porém espera que a indicação da Vereadora seja atendida para evitar que uma 



 

 

 

tragédia aconteça neste local. O Vereador Norberto Barancelli elucidou que através desta 

indicação da Vereadora Onira se confirma que é o jeito do PT trabalhar. Disse que todo o 

cidadão tem direito de ir e vir, que nasceu na Linha Raia e sempre lutou por este bairro, 

afirmando que talvez tenha um interesse político de alguém e que justificativa da Vereadora 

Onira deixa claro a questão principal deste pedido, que segundo ele, é para a Vereadora Onira 

e a Senhora Prefeita saírem fazer fofoca nas casas, alegando que o Vereador Norberto não tem 

condições de buscar um quebra-molas para o bairro onde nasceu. Disse ainda que está 

preocupado com o município e que todas as indicações que já apresentou e que não foram 

atendidas podem comprovar isso. Relatou que há um mês atrás ligou para o Secretário 

solicitando uma carga de pedras para cobertura de uma fossa, atendendo ao pedido de um 

morador do seu bairro, o Secretário Junior Calderolli afirmou que no outro dia levaria esta 

carga, no entanto, até hoje não apareceu. Declarou que não é contra os moradores deste bairro 

fazerem pedidos para qualquer um dos Vereadores, mas lamentou ter que passar nesta Casa, 

por outro Vereador, um pedido de quebra-molas e que espera que as placas não sejam 

identificadas como lombadas, mas sim como Prefeita ou Vereador do PT e que não seja 

construído apenas um, pois o local necessita de três quebra-molas. A Vereadora Onira Zonin 

novamente com a palavra esclareceu que não apresentou a indicação para provocar o colega 

Vereador, que ele reside neste local, mas não é o dono desta comunidade, declarando ainda que 

não falou mal dele e que só fez o pedido porque ainda não haviam apresentado esta indicação. 

A Vereadora afirmou olhar com carinho para todas as comunidades, as quais tem andando, 

sendo que os moradores lhe fazem as solicitações, e que suas indicações não ficam apenas no 

papel, pois vai em busca de atendimento também. O Vereador Marcelo Locatelli defendeu que 

de maneira alguma foi provocação da Vereadora Onira e que o colega Vereador comete um 

equívoco ao falar que este é o jeito do PT. Ponderou que não estão fazendo comparações deste 

ou daquele partido, mas sim falando de pessoas. Dirigindo-se ao Vereador Norberto disse que 

também poderia ter se sentido ofendido na ocasião em que ele apresentou o pedido de um 

quebra-molas para o Cerro da Rapadura, mas muito pelo contrário, ouviu e não ficou ofendido 

porque o cidadão tem razão em fazer esta solicitação porque também é Vereador. E da mesma 

forma que o respeitou naquele dia, também gostaria que o Vereador respeitasse a colega Onira. 

Disse que o Senhor Márcio também lhe fez esta solicitação e que precisam se empenhar para 

que a construção deste quebra-molas aconteça, pois tudo se constroem com diálogo e 

entendimento. Com a palavra novamente o Vereador Norberto explicou que não havia falado 

que era o dono do bairro, mas sim que nasceu no bairro e voltou a dizer que é o jeito do PT 

governar, uma vez que a Vereadora também foi esperta e mandada pela Prefeita quando do 



 

 

 

pedido para a construção de um poço artesiano na Linha Raia, o qual já estava aprovado nesta 

Casa. Para ele, é o jeito do PT porque indicam projetos que estão prontos para os próprios 

Vereadores deles. Não é perseguição, mas sim a realidade que vivemos hoje no município, 

concluiu. Novamente com a palavra o Vereador Marcelo Locatelli ressaltou que o Vereador 

tem direito de fazer pedidos para o Cerro da Rapadura, como ele também tem para qualquer 

lugar do município porque também é Vereador. Disse ainda que não podem levar por ofensas 

as solicitações e acredita que este não é o intuito de todos os Vereadores. O Vereador Valdicir 

Bertoni usou novamente a palavra para elucidar as colocações de alguns Vereadores, segundo 

ele, ninguém falou que era dono da comunidade, disse que nasceu em Maximiliano e considera 

que o município é seu, como é de todos que aqui residem e que a vontade é de ajudar o 

município. Em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Seguindo foi submetido à 

discussão o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 006/2020, autoria da Vereadora Onira Zonin e do 

Vereador Marcelo Locatelli. A primeira a se manifestar Vereadora Onira falou que se sentia 

orgulhosa em fazer parte deste projeto. Disse que contatou o responsável pelo setor de 

engenharia, sendo constatado que várias ruas do município estavam sem denominação, diante 

disso, lembrou de pessoas que fizeram história em nosso município, como a Professora Márcia 

que atuou na área da educação e nos deixou um exemplo de vida, o Senhor Domingo Calderolli, 

ex-Vereador desta Casa, cuja família continua prestando um belo serviço para as comunidades. 

Da mesma forma o Senhor Zeferino José Ceriotti que iniciou no município com uma fábrica de 

refrigerantes e um pioneiro que ajudou nas coisas públicas que permanecem até hoje, e o Senhor 

Alípio Valmorbida, o qual lembra que as primeiras ruas com calçamento no município foram 

construídas com as pedras que ele quebrou, relatando que foi sua vizinha durante anos, clareava 

o dia e já ouviam o barulho da marreta no ponteiro para quebrar as pedras. Ressaltou que estas 

pessoas que deixaram suas marcas no município merecem receber está homenagem, solicitando 

aos colegas o voto favorável. O Vereador Marcelo Locatelli afirmou que existem várias ruas 

no município sem denominação e as pessoas lembradas hoje merecem esta homenagem da 

Câmara de Vereadores, ressaltando que a Professora Márcia ajudou a construir a história do 

município, através do ensino. Com relação ao Senhor Domingo Calderolli, o Vereador disse 

que o mesmo nasceu e formou sua família na comunidade do Cerro da Rapadura, agricultor, 

sempre prestou serviço como membro da diretoria da capela, foi Vereador no período de 1977 

a 1982 e fez parte da Comissão que ajudou na construção do Hospital Beneficente São José, 

considerando uma bela homenagem a este cidadão que teve sua vida voltada à comunidade 

maximilianense. E da mesma forma o Senhor Zeferino José Ceriotti e o Senhor Alípio 

Valmorbida que fizeram parte da história do município, cada um na sua especialidade. O 



 

 

 

Vereador Valdicir Bertoni manifestou-se favorável ao projeto, dizendo que teve a felicidade de 

conhecer todos os homenageados, por isso, considerou uma justa homenagem pelo que fizeram 

em nossa cidade.  O Vereador Sergio Bernardi parabenizou os colegas pela iniciativa, disse que 

também conheceu todas estas pessoas que tiveram grande importância para o município, 

especialmente a Professora Marcia, pois foi seu aluno quando a mesma lecionou na Linha 

Bernardi. Lembrou que apesar de ser uma professora muito jovem, era querida e respeitava 

pelos alunos. Disse que sentiu muito por tudo que ela passou e que seu nome ficou marcado na 

história e que bom que está sendo lembrado agora. O Vereador Marcelo Richit disse que não 

teve o privilégio de conhecer todos os homenageados, mas pelo que conhece da história foram 

pessoas de bem e merecem ser lembradas. Falou especialmente do Senhor Domingo Calderolli, 

um exemplo em todos os sentidos. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos. A próxima matéria em pauta o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 007/2020, da Vereadora 

Onira Zonin. Inicialmente a autora saudou os familiares que estavam acompanhando pelo 

facebook. Falou que se sentia honrada em ser a proponente desta homenagem, dizendo que o 

Senhor Lauro foi uma pessoa muito querida em nossa comunidade e ao ouvir o seu histórico é 

fácil perceber as suas inúmeras qualidades, um exemplo de vida, batalhador e que ensinou a sua 

profissão há vários funcionários, os quais hoje montaram seu próprio negócio, gerando 

empregos para outras pessoas. Disse ainda que sua esposa foi uma das primeiras professoras do 

município e que ele costuma hospedar as pessoas em sua casa porque na época não tinha hotel 

na cidade, foi uma pessoa de muita fé, participativo e tinha um coração bondoso e que 

certamente a família sente muito orgulho e está seguindo o seu exemplo. Em votação, o projeto 

foi aprovado por unanimidade de votos. Último da pauta, o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 

008/2020.  Em sua justificativa a autora, Vereadora Onira Zonin falou da alegria em 

homenagear este cidadão que residia próximo a esta praça. Recordou que em certa ocasião 

quando foi visitá-lo ele contou que seu sonho era ver esta praça restaurada, porém isso não foi 

possível até hoje. Segundo a Vereadora, ele foi um historiador no município, dedicou-se as 

comunidades no interior, agricultor, batalhador deixando muitos exemplos para a família. Na 

igreja católica, na qual era membro atuante, sempre chegava cedo para tocar o sino e receber as 

pessoas com a sua simpatia e também durante a missa passava a bandeja como sua missão 

dentro da igreja. Disse que são lembranças por ele deixadas que ficam para nós como um legado 

e também um exemplo a ser seguido. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

Declarou-se encerrada a Ordem do Dia, passando de imediato para as inscrições do Grande 

Expediente. O primeiro inscrito o Vereador Norberto Barancelli reportou-se ao último Decreto 

editado pela Prefeita que trouxe medidas para evitar aglomerações. Segundo o Vereador, muitas 



 

 

 

pessoas têm lhe dito que só sabe criticar, no entanto afirmou que odiava mentiras referindo-se 

às atitudes que a Prefeita tem tomado, dizendo que a mesma não está respeitando este decreto 

porque ela continua fazendo visitas nas casas. Disse que isso precisa ser evitado, caso contrário, 

poderão estar expondo as pessoas a este vírus. O Vereador declarou ainda que a Prefeita Dirlei 

é mentirosa, porque nas casas em que ela visita, ela fala mal da Câmara alegando que os 

Vereadores só atrapalham. Chamou atenção para que a população não acredite na Prefeita 

porque esta Casa jamais vai trabalhar contra as pessoas do município. Disse que a preocupação 

dos Vereadores não é política e nem pensando numa eleição, mas que no mínimo falem a 

verdade e trabalhem dentro da lei. Ressaltou que a Prefeita por ser autoridade maior do 

município deveria ter respeito com os Vereadores, garantindo que jamais vai mentir porque tem 

um compromisso sério com a população e não bancará o mal-intencionado para se dar bem no 

futuro. Enfatizou que Vereadores querem o bem da população e querem que o trabalho seja 

executado para todos, sem escolher tipo de pessoa ou o partido ao qual pertencem porque todos 

têm direitos iguais, mas isso não está sendo feito. Solicitou à Prefeita que ela respeite este 

Decreto e também a pandemia porque já são oito casos confirmados no município e precisamos 

tomar todos os cuidados. Outro ponto abordado pelo Vereador é que este decreto fechou bares 

no município, mas de nada adiante se continuam fazendo festas com aglomerações de pessoas. 

Por isso, pediu a colaboração do povo maximilianense, as doenças existem e todos podem ser 

contaminados. Ressaltou que o decreto precisa ser respeitado e a autoridade maior que é a 

Prefeita precisa dar exemplo, porque se continuar assim, o melhor seria abrir as portas e cada 

cuidar-se do seu jeito. Voltou a pedir para que a população desminta a Prefeita se ela continuar 

a falar mal desta Casa, que os Vereadores assinam embaixo. Em seu pronunciamento a 

Vereadora Onira Zonin disse que muitos generalizam quando falam que Vereadores não fazem 

nada. E para afirmar que vem desempenhando bem o seu papel como Vereadora, enumerou os 

seus trabalhos, como por exemplo, a reativação da Banda Municipal, projeto elaborado com a 

ajuda do Senhor Elter Piana e outros profissionais, através do Consórcio Machadinho, foi autora 

da indicação que solicitava a construção do ossário no cemitério municipal, mesmo com 

Vereador votando contra foi atrás e conversou com o pessoal da Usina Forquilha IV tomando 

conhecimento de que havia este recurso e também que eles precisavam transferir o cemitério 

que encontrava-se ao lado do lago para outro local, foram realizadas diversas reuniões até que 

se chegou a conclusão da obra. Ressaltou que foi a autora da indicação que tratou da criação de 

um projeto voltado para o cuidado de animais abandonados, que era um sonho seu e já vinha 

sendo trabalhado com a ONG, a qual embora não tenha registro é formada por pessoas que 

desenvolvem um trabalho maravilhoso, as quais só tem a agradecer, disse que através deste 



 

 

 

projeto a prefeitura destinou R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o final do ano para o controle 

destes animais abandonados. Conseguiram também por meio do Consórcio Machadinho a 

doação de materiais para a confecção de máscaras e que perdeu as contas de quantas 

confeccionou diariamente e que continua fazendo máscaras e sabão para doá-los às pessoas 

carentes. Referindo-se a fala do colega, disse que muitas pessoas não estão precisando de 

atendimento médico, mas sim de uma palavra de conforto e é isto que a Prefeita vem fazendo, 

esteve em sua companhia em algumas visitas e garantiu que o distanciamento e o uso de 

máscara foram respeitados. Com relação ao Decreto, disse que a Prefeita não tomou a decisão 

sozinha, o Comitê de Saúde do qual a Vereadora Daiane também faz parte, tomou as decisões 

e a Prefeita as acatou. Agradeceu os Vereadores que votaram favorável aos projetos para 

homenagear as pessoas que fizeram história no município e que tal iniciativa ficará para sempre 

no registro desta Casa. Em sua fala na tribuna o Vereador Marcelo Locatelli discorreu sobre a 

pandemia que o país e também o nosso município estão vivendo, muitas coisas são discutidas 

nesta Casa e as vezes acabam esquecendo do bem maior que é a saúde e a vida de todos. Pediu 

a todas as pessoas para que tomem cuidado, se puderem devem ficar em casa, mas se isso não 

foi possível, é importante tomar os devidos cuidados porque não é brincadeira, já passamos de 

um milhão de infectados e de cinquenta mil mortes, mas que precisamos ao menos barrar o 

crescimento em nosso município. Seguiu dizendo que como Vereador sempre tentou resolver 

as situações com diálogo, não é porque apresenta poucas indicações que não esteja trabalhando 

pelo município, afirmando que sempre tenta seguir a linha de conversar com o Secretários e 

com a Prefeita. Disse respeitar a opinião dos demais Vereadores, que estão nesta Casa para 

somar e não diminuir e que pretende seguir nesta linha de pensamento até o final do mandato, 

pois a construção sai pela organização e o conjunto de pessoas, as coisas acontecem uns 

ajudando os outros e que não precisa passar por cima de ninguém para conseguir as coisas. 

Agradeceu os Vereadores pela aprovação dos projetos que homenagearam pessoas que fizeram 

parte da construção do município e também as famílias que possuem as suas histórias e que a 

partir de hoje terão um marco em nossa cidade.  Em sua oportunidade o Vereador Diego Pereira 

evidenciou o seu requerimento aprovado nesta noite, disse que existe uma cobrança da 

população para que outros setores importantes do município como a tesouraria por exemplo, 

deveria atender até mais tarde ou que fosse disponibilizado um servidor responsável, 

principalmente no período de cobrança do IPTU e também porque alguns agricultores 

necessitam pagar horas/máquina. Registrou a surpresa que recebeu quando nesta semana 

deparou-se com um documento em sua mesa e sendo Vereador gostaria que tal medida fosse 

adotada ainda em janeiro de 2017. Ressaltou que na última sessão apresentou um Requerimento 



 

 

 

solicitando algumas providências na Avenida Quinze de Novembro, sendo que a resposta a tal 

pedido recebeu na última sexta-feira. Após fazer a leitura do documento, o Vereador disse que 

já deveriam ter acionado a CORSAN para que executasse o devido reparo, no entanto todo 

mundo sabe que quando a CORSAN precisa realizar um serviço na rede de água quem abre e 

fecha o buraco na via é a prefeitura, porque tal órgão do estado não possui máquinas e 

funcionários para executarem tal serviço, sendo assim leva-se a crer que não será executado tão 

logo. Com relação aos demais buracos existentes nesta via, espera que não seja como a Rua 

Salgado Filho que até hoje não foi atendido. Lamentou que isso aconteça, pois, sendo Vereador 

sempre busca fazer o certo, mas se deparam com a prefeitura se eximindo de responsabilidade. 

O Vereador dispensou tal resposta da administração pois a considerou vergonhosa, pois 

esperava que tivessem respondido que os buracos serão reparados, o quebra-molas e a entrada 

da oficina serão construídos. Disse que o seu entendimento é o mesmo do Vereador Marcelo 

Locatelli, enfatizando que sempre tratou com muito respeito todas as pessoas e o que o diálogo 

é fundamental. Lembrou que ligou para alguns Secretários quando precisou e obteve uma boa 

resposta e por isso agradece, mas alguns setores não lhe deram muita atenção. Embora saiba 

que os pedidos dos Vereadores de oposição são deixados de lado, sabe também que isso não 

deveria acontecer porque todos estão lutando pelo povo e pelo desenvolvimento do município. 

Ressaltou que a discussão precisa existir e que os assuntos tratados nesta Casa deveriam ser 

melhor avaliados e acolhidos pela administração e pelos Secretários e por fim, afirmou que 

desta maneira fica difícil trabalhar porque não são pedidos para o Vereador, mas sim para a 

população que é prioridade. Passando a presidência ao Vice-Presidente, o Vereador Ismael 

Zukunelli foi o último a ocupar o espaço. Agradeceu ao Deputado Afonso Hamm que mais uma 

vez destinou uma emenda ao município no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 

reais), sendo que em seu terceiro mandato como Deputado Federal já destinou ao nosso 

município 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Referindo-se a pandemia, o Vereador 

acredita ser de suma importância que cada estado e município trate a questão do distanciamento 

social, das bandeiras e dos decretos com restrições, o vírus é avassalador, muitas pessoas estão 

sofrendo e mortes acontecendo. Ponderou que o isolamento social precisa ser seguido, mas, 

infelizmente nem todas as pessoas conseguem ficar em casa, muitas precisam sair para 

trabalhar, que ele é uma destas pessoas, mas segue as orientações e os cuidados. No que se 

refere a questão da Prefeita, o Vereador entende que a mesma está cometendo um erro grave, 

pois se um grupo com pessoas capacitadas da saúde toma as decisões e Prefeita é a responsável 

por dar a canetada final. Todos sentem falta, ele mesmo gostaria de dar um abraço no seu pai, 

na sua mãe ou sua avó, mas há muito tempo não faz isso, em respeito as regras e porque sabe 



 

 

 

que está fazendo o bem para os outros também. No seu entendimento a Prefeita não precisa se 

deslocar diariamente, ir de casa em casa para dar um abraço de conforto, a Prefeita como 

autoridade maior tem as redes sociais e a rádio para fazer isso. O Vereador declarou ainda que 

não podia concordar com a Vereadora Onira porque a Prefeita não é médica e nem especialista 

na área da saúde. Referindo-se ao que foi colocado pelo Vereador Diego, disse que o mesmo 

deveria ficar feliz por não ter recebido uma nota de repúdio, mas da mesma forma a resposta   

do Executivo foi lamentável. Em aparte o Vereador Diego falou que durante a sessão passou 

pela avenida uma carreta com nove eixos, certamente o motorista que conhece os buracos 

daquela rua e decidiu passar pela avenida que também está esburacada. Prosseguindo o 

Vereador Ismael disse que sobre isto deve ter havido um engano na resposta do Executivo e 

certamente nos próximos dias será resolvido este problema simples, pois o direito de ir e vir 

neste local já está quase impossibilitado. Reassumindo a presidência e não havendo mais nada 

a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião 

ordinária, comunicou que a próxima reunião realizar-se-á no dia de sete de julho do corrente, 

às dezenove horas. Agradeceu aos que acompanhavam pelo facebook e pela Rádio Interativa 

Maxi. Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, 

que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.  


